METALÚRGICA GERDAU S.A.
CNPJ/MF n.º 92.690.783/0001-09
NIRE: 43300001504

COMUNICADO
A METALÚRGICA GERDAU S.A. (Bovespa: GOAU), em atendimento ao
disposto no Parágrafo 6º do Artigo 12 da Instrução CVM No 358, de 3 de
janeiro de 2002, comunica que recebeu em 15 de janeiro de 2019, a seguinte
informação da Gerval Investimentos LTDA., na qualidade de administradora
de carteiras.
“Em atendimento à Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM")
n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, artigo 12, servimo-nos do presente para
notificá-los que, em 14 de janeiro de 2019, a GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n.º 92.885.581/0001-04, na qualidade de gestora de
investimentos, através de fundos e carteiras por si geridos, atingiu de forma
agregada a posição de 97.110.875 ações preferenciais e de 7.856.405 ações
ordinárias de emissão da Metalúrgica Gerdau S.A. ("Companhia").
Somadas as quantidades de ações à vista às posições em derivativos de
liquidação física, de exposição econômica comprada, a participação detida pelos
fundos e carteiras geridos atingiu os percentuais de 2,37% do número total de
ações ordinárias e 14,84% do número total de ações preferenciais emitidas pela
Companhia.
Por fim, nos termos do art. 12, § 1º, 2º e 3º, da ICVM n.º 358, cumprenos detalhar as seguintes posições detidas atualmente pelos fundos e carteiras
geridos pela Gerval:

Posição comprada - instrumentos de liquidação física
14/01/2019
Ações à vista

GOAU3

GOAU4

7.856.405

Aluguel (posição tomada)

-

Opções (long call + short
put)

-

Total:
TOTAL AÇÕES EMITIDAS:

91.110.875
-

6.000.000

7.856.405

97.110.875

331.256.682

654.422.965

Percentual:

2,37%

14,84%

Posição vendida - instrumentos de liquidação física
14/01/2019

GOAU3

GOAU4

Aluguel (posição doada)

-

Opções (short call + long
put)

-

-

16.000.000

A Gerval esclarece que as operações têm o objetivo de investimento e
não buscam alterar a composição do controle, a estrutura administrativa ou
ainda o regular funcionamento da sociedade.”
São Paulo, 16 de janeiro de 2019.
Harley Lorentz Scardoelli
Vice-Presidente Executivo
Diretor de Relações com Investidores

